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Po třech dnech chůze
do nitra Papuy mě přivítal
domorodec v dresu Messiho,
říká Daniel Bumbala
rozhovor na str. 8 a 9

Nejvýhodnější stavební spoření lze sjednat
u poradců MODRÉ PYRAMIDY do 12. 8. 2016 i s bonusem.
Navštivte nás v naší pobočce, ul. Nádražní 1088 ve Frýdku!
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Požár před téměř sto
třiceti lety měl pro Místek
katastrofální následky

„Dne 10. srpna ve středu při
prudkém větru severozápadním o  11
a půl hodině
vypukl
oheň v chalupě
Eliášově,
kde
za
starých
časů
špitál
byl, a zachvátil
rychle celou chalupu. Povídá se, že
komornice Vaškova,
málokdy střízlivá, rychle
husu dopéci chtíc, množství třísek stolařských do krbu strčila,
takže oheň komínem vyrazil,“
stojí v Knize o Místku z roku
1929, jejímž autorem je František
Linhart.  
„Během hodiny se oheň úžasně rozšířil na celou Dolní ulici až
po náměstí, potom chytl hostinec
Hrachovcův a chalupy a zadky
měšťanských domů, Elzerova
přádelna, stodola farní a chlévy

farní a potom skoro celé Zámostí.
Uhořel 70letý
nevidomý
švec Martin
Saforek.“
Tolik další
citace ze
zmíněné
knihy.
Požár
výrazným
způsobem
postihl také
farní kostel
sv.
Jakuba
Většího. V době,
kdy hořel jeho interiér, občané Místku
vynášeli z kostela cennosti
včetně monstrance i dřevěných
soch. Oheň bohužel dostoupal až
do kostelní věže. Právě cibulovitá
věž byla požárem značně poškozena. Kostel byl později opraven,
nicméně přišel o barokní štuky,
které nahradila jednoduchá fasáda. Interiér byl obnoven do gotického stylu. Došlo i ke změně tvaru věže, ta získala tvar jehlance,
který vydržel až do konce druhé
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Hudební skladatel Milan Báchorek
oslaví sedmasedmdesáté narozeniny

Psala se středa 10. srpna roku 1887. Byl to den jako každý jiný a nic
nenasvědčovalo tomu, že se nakonec krutým způsobem navždy
zapíše do dějin tehdejšího města Místku. Do pravého poledne
chybělo třicet minut, když v jednom z domů na náměstí začalo
hořet. Jednalo se o budovu starého špitálu a podle dostupných
pramenů požár nechtěně založila komornice Anna Vašková.
| JIŘÍ SACHR
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Místecké náměstí s kašnou a kostelem sv. Jakuba v roce 1908
Kostel sv. Jakuba s původní bání ještě před požárem v roce 1887

světové války, kdy byla věž opět
poškozena. Po válce jí byl navrácen původní cibulovitý tvar.
Asi nejlépe celou tragédii dokumentuje další úryvek z Knihy
o Místku. „Nakonec chytl i kostel
sv. Jakuba s věží. Pohled na hořící
kostel, hlavně na věž v plamenech,
byl děsný, takže měšťana Alberta
Knězka ranila mrtvice a dcera jeho
onemocněla padoucnicí. Vnitřek
kostela dlouho vzdoroval, až konečně zřítila se věž a prolomila
klenbu, načež i vnitřek vyhořel
úplně. Svátost oltářní z kostela
krátce před tím vynesl kooperator
Gogela do domu paní Rekové, potom byla vystavena na faře. Sjelo
se mnoho hasičů se stříkačkami,
ale při rozměrech ohně jich úsilí
celkem bylo marné. Domy shořely

do základů. Škoda se páčila na
600 000 zl. Místodržitel Schönborn sám se objevil na místě neštěstí a první přispěl 400 zl. Slité
zvony koupil kotlář Waller.“
Jeden z největších požárů
v historii města měl katastrofální
následky. Shořelo šestašedesát
domů na náměstí, dále prádelna
a domy v Dolní ulici. Rozsáhlý požár pohltil také tkalcovnu, kterou
v ulici U Staré pošty provozoval
Jan Elzer. V centru města už nesměla být obnovena, takže budova byla poté využívána jako sídlo
poštovního a telegrafního úřadu.
Podle dochovaných pramenů
se o nápravu následků požáru
výrazným způsobem zasloužil
i tehdejší starosta Místku Josef
Hrachowetz.

Hudební skladatel, sbormistr
a pedagog Milan Báchorek oslaví
v příštím týdnu sedmdesáté sedmé narozeniny. Rodák ze Staříče
je významnou osobností hudebního života našeho regionu a patří
k předním autorům druhé poloviny dvacátého století.
Od začátku 60. let vyučoval
hudbu na Lidové škole umění ve
Frenštátě pod Radhoštěm, poté
působil na ostravské konzervatoři
jako učitel hudebně teoretických
předmětů. Později byl na této škole ředitelem a zasloužil se o vybudování nového kulturního areálu
konzervatoře.
Kromě pedagogické a tvůrčí
skladatelské činnosti Báchorek
působil jako sbormistr amatérských pěveckých sborů (Smíšený
sbor Radhošť ve Frenštátě pod
Radhoštěm, Ženský pěvecký sbor
Bohuslava Martinů Frýdek-Místek), psal kritiky do denního i odborného tisku, připravoval rozhlasové pořady.

EDITORIAL

Oslavenec Milan Báchorek na fotografii ze svého archivu

Na svém kontě má řadu vokálně symfonických děl (trilogie Lidice, Stereofonietta a Hukvaldská
poéma), komorní opusy (např.
Smyčcové rozmanitosti, Tři scény pro hoboj, Konfrontace pro
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housle, Dialogy pro dvě violy,
Hudba pro žesťové kvinteto).
Dlouhá léta spolupracoval se
známým Kubínovým kvartetem,
které vzniklo právě na ostravské
konzervatoři.

Srpnové číslo našeho časopisu vás zavede do exotické
Papuy mezi potomky lidojedů
a připomeneme si také několik výročí. Před 129 lety postihl
město Místek jeden z největších
požárů v jeho historii. Pamětníci vzpomenou 21. srpen 1968,
který přinesl vpád vojsk pětice
zemí Varšavské smlouvy na území tehdejšího Československa.
Občanská společnost a rodící se
svoboda slova vzaly za své a už
po roce se ti, jejichž jména davy
skandovaly na náměstích, podepsali pod „pendrekový zákon“
a stáli u počátku normalizace.
Ve vzpomínkách Bohumily
Čaplové na svého tatínka Bohdana Filipiho navážeme na
vyprávění Boba Sládečka v minulém čísle. Osudy obou otců,
válečných hrdinů, byly provázány nejen společným útěkem
před gestapem do zahraniční
armády, ale v mnohém se také
podobají v poválečné době.
Jubileum dvou sedmiček
oslaví hudební skladatel Milan
Báchorek. Do dalších let mu přejeme jen to nejlepší.

Jiří Sachr
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Stalo se v srpnu před 48 lety
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Uzávěrka inzerce do příštího čísla je 29. 8. 2016
INZERCE

HYGIENICKÝ PROGRAM A DROGISTICKÉ ZBOŽÍ
PAPÍR, KANCELÁŘSKÉ A ŠKOLNÍ POTŘEBY

Zřejmě jediný dostupný snímek zachycující ničivý požár v Místku roku 1887. Pohled na Místek ze severu směrem od Frýdku. 

Foto | 3x Státní okresní archiv Frýdek-Místek

Tel.: 558 431 565 | Mobil: 603 499 346 | E-mail: milos.tupy@tiscali.cz
FMP 1103

Snímek tanků a obrněných transportérů okupačních vojsk Varšavské smlouvy na frýdeckém náměstí je ze srpna 1968.
O rok později, 21. srpna 1969, už proti demonstrantům v Brně a Praze zasahovaly pouze československé bezpečnostní
složky – Československá lidová armáda, Veřejná bezpečnost a Lidové milice. Nastala doba tzv. normalizace.

Foto | Státní okresní archiv Frýdek-Místek
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Na Skalce by měla vyrůst rozhledna

Štěpán Holič věří, že občané budou na nové logo hrdí

V prostorách
Střední průmyslové školy,
Obchodní
akademie
a Jazykové
školy na
ul. 28. října 1598 ve
Frýdku-Místku se
uskuteční Beskydský řezbářský
kurz nazvaný
Marioneta. Konat
se bude
v termínu od
26. do
31. srpna a je určen začátečníkům
i zkušenějším. Cena za šest dní je
3500 korun, materiál potřebný
k výrobě loutek je zahrnut v ceně
kurzu. Potřebné nářadí bude možné zakoupit přímo na místě. Bližší
informace podají Zdenka Kuncová (telefon: 605 763 819, e-mail:
zdenka.kuncova@post.cz) a Agata
Valaliková (telefon: 608 748 701,
e-mail: valalikova@vsign.cz).

Stavba rozhledny na známém
beskydském vrcholu Skalka se
zase o něco přiblížila. Koncem jara
totiž vydalo souhlasné stanovisko
Biskupství ostravsko-opavské, kterému byly na základě restitucí vráceny lesy na Ondřejníku. Už dříve
se k tomuto záměru kladně vyjádřily obce Kunčice pod Ondřejníkem
(na jejím katastru by rozhledna
měla stát) a Čeladná, jejichž zastupitelstva schválila na výstavbu po
jednom miliónu korun. Celou akci
zaštiťuje Okrášlovací spolek Rozhledna a byli to právě jeho členové,
kteří už před pěti lety na vrcholu
Skalky umístili základní kámen budoucí rozhledny.
Skalka má nadmořskou výšku
964 metrů nad mořem. Pokud
by rozhledna měřila minimálně
šestatřicet metrů, stal by se tento
kopec další beskydskou tisícovkou. Výstavba takto vysoké rozhledny by přišla cca na tři a půl
miliónu korun. Členové Okrášlovacího spolku Rozhledna by přivítali finanční příspěvek dalších
obcí a počítají i se zapojením

Frýdek-Místek se může pochlubit svým logem. Symbolizuje
řeku, která město rozděluje a zároveň spojuje. Jeho autorem je
místní rodák Štěpán Holič. „Nad
logem nemusí nikdo přemýšlet,
co má představovat. Je tam i další
rozměr, matematický symbol také
symbolizuje dvě města, přibližně
stejná velikostí, počtem obyvatel,
potřebami lidí i jejich náturou,“

Foto | Michael Kutty

Řezbářský kurz

občanů, kteří výstavbu rozhledny
jednoznačně podporují. Spolek
totiž před časem uspořádal anketu, v níž oslovil řadu institucí, ale
také občany obcí. Ukázalo se, že
celých 94 procent občanů si přeje
vznik rozhledny.
Rozhledna na vrcholu Skalky
zatím nemá vybrané jméno, v anketě padaly např. návrhy Ondřejka,
Ondráš, Skalnička. Každopádně by
se mohla stát symbolem regionu.
Přístup k ní by byl po značené turistické trase a v návaznosti s dalšími

aktivitami by se ještě zvýšil turistický význam celé oblasti.
Okrášlovací spolek Rozhledna
byl založen před šesti lety v Čeladné. Nápadem na výstavbu rozhledny oživili myšlenku, se kterou
už začátkem minulého století přišel majitel lázní Skalka Jan May.
Dnes je na vrcholu Skalky balvan,
na který byla první květnový den
roku 2011 umístěna plaketa s tímto
textem: Okrašlovací spolek Rozhledna. Základní kámen rozhledny
Skalka. Věnoval: Ing. Jan Folprecht

Výstava: Kdo inzeruje, prodává

Josef Kalus má nový památník

Tak zní název výstavy, která je
instalována ve vstupních prostorách Státního okresního archívu
Frýdek-Místek.
Jejím cílem je ukázat, jak
nápadití byli naši předkové, zejména v meziválečném období.
Hlavním zdrojem se stal dobový tisk, do něhož místní podnikatelé a obchodníci umísťovali
své reklamy. Slogany už tehdy

Zbrusu nový památník v areálu rehabilitačního centra v Čeladné připomíná odkaz jednoho
z nejvýraznějších valašských spisovatelů Josefa Kaluse. Nejedná
se o obyčejnou klasickou bustu,
po stisknutí tlačítka totiž zájemci uslyší úryvky z jeho tvorby,
které namluvili herci opavského
Slezského divadla. Reproduktory
jsou umístěny pod střechou blízké kapličky.
Pomník stojí v místě, kde se
před sto lety scházela tehdejší
umělecká elita, např. bratři Mrštíkové, Petr Bezruč nebo Josef
Václav Sládek. Podstavec a bustu
zaplatili básníkovi potomci, vnuk
Josef Kalus a pravnučka Martina Chudobová. „Když může mít
Frenštát pomník svého čestného
občana, proč by ho nemohla mít
také Čeladná, kde strávil půl života?,“ podotkl při odhalední busty
vnuk stejného jména.
Busta byla několikrát ve Frenštátě přestěhována, v roce 1998 ji
ukradli zloději barevných kovů.
Policisté ji naštěstí našli ve sběrných surovinách v Havířově, takže se mohla nechat podle originálu udělat kopie.

prokazovaly značnou nápaditost
autorů a často byly vtipné i samy
o sobě. Inzerce je proložena dobovými fotografiemi, případně
dalšími texty, které sice nejsou
přímo reklamního charakteru,
ale vhodně doplňují dobovou atmosféru a zároveň i dokládají, jak
málo se toho od té doby změnilo. Výstava každopádně stojí za
návštěvu!

vysvětlil Štěpán Holič a po veřejné prezentaci loga v Kině Vlast
FM Patriotu odpověděl na další
otázky.
Jakou roli ve Vašem rozhodnutí
účastnit se soutěže na logo města
sehrálo to, že jste zdejším rodákem?
Velkou, protože v okolí města
mám své rodinné známé. Tím nejpodstatnějším kritériem ale bylo
složení odborné poroty, soutěž

pro Frýdek-Místek byla kvalitně
připravena a odborně hodnocena.
Bez aktivní podpory radnice by to
celé nemělo smysl.  

pomocí stavebnicového systému,
kdy lze jednotlivé díly – motivy
různě kombinovat, přidávat nebo
redukovat.

Kde jste se při vytváření designu loga
inspiroval?
Tvorba vizuální identity má
tři fáze – procházení kvalitních
a špatných příkladů, dále jeden
dva týdny skicování nesmyslů
a nakonec práce na
designu, který v daném čase považujete
za nejlepší. Bylo mi
jasné, že s minimalistickým logotypem si
nevystačíme, jakkoli
je ta koncepce otevřená k pokoušení dalších textových kombinací se spojovníkem – vlnkou.
Pokusil jsem se o vytvoření další
funkční vrstvy v podobě stylizované mapky města, kde středobodem zůstává řeka Ostravice.
Aby taková kresba mohla obstát
v různých formátech a aplikacích, musí zároveň nabídnout dostatečnou variabilitu. V případě
Frýdku-Místku jsem toho dosáhl

Zaznamenáváte nějakou odezvu
laické i odborné veřejnosti k podobě
loga?
Jednou věcí je zvítězit před
odbornou komisí, druhou věcí
pak obstát v delším časovém horizontu u místních obyvatel. Nová
loga vždy budí velké vášně a samozřejmě platí, že se nemůžete
zalíbit všem. Vzpomínám si, jaký
poprask vzbudily ostravské vykřičníky, internet se tehdy plnil
hromadou nenávistných komentářů. Uteklo pár let a dnes si Ostravané touto grafikou hrdě zdobí
svá auta. My se budeme snažit
o něco podobného. Vážím si toho,
že byla příležitost koncepci představit v Kině Vlast a odpovědět na
zajímavé otázky týkající se barevnosti, volby písma či přesahu vizuálního stylu do sféry městských
institucí. Naopak frustraci a omezenost projevující se hlavně na
sociálních sítích je lepší ignorovat.

Autor nového loga 

Foto | archiv Š. Holiče

INZERCE

pop-up store

OUTLETOVÉ
SLEVY
až 60 %

Zpátky

do školy
Busta Josefa Kaluse

s příšerami

Foto | Michael Kutty

I když byl Josef Kalus životem
spojen s Čeladnou a okolím, jeho
tvorba přesahovala hranice regionu. Dokonce se říká, že když
zemřel Tomáš Garrigue Masaryk,
měl na nočním stolku knihu jeho
básní. Josef Kalus zemřel roku
1934 ve věku nedožitých 80 let.

BoXy Za NÁkUPy

4. 9.

Otevřeno od 4. 8. pouze na několik týdnů!
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Útěk před gestapem odložil svatbu Bohdana Filipiho o dlouhých šest válečných let
V minulém čísle jsme popsali válečný příběh Bohuslava Sládečka
z Paskova. Společníkem a kamarádem na útěku před zatčením gestapem
mu byl jeho kolega z práce, Bohdan Filipi, s nímž strávil nemalou část
válečného života. Prošli kus světa a do republiky se vrátili až o šest let
později na konci války. Narodil se 10. července roku 1910 v Humpolci, ale
jeho rod pocházel z vesničky Telecí ve východních Čechách. V sedmnácti
letech se dostal do Frýdku, kde jeho otec získal místo ředitele tehdejší
Tkalcovské školy. Není bez zajímavosti, že Bohdanův otec byl osobním
přítelem Masarykova syna Herberta, se kterým studoval na uměleckoprůmyslové škole. Zpět ale k Bohdanu Filipimu, na kterého v našem
rozhovoru vzpomíná dcera Bohumila Čaplová ze Sviadnova.

Jak se vyvíjel život vaší rodiny?
Ani maminka dlouho nemohla sehnat práci. Přestože byla premiantkou Obchodní akademie, odmítali ji a práci nakonec našla až v kanceláři navijárny elektromotorů. „Odměnou“ za otcova léta v západní armádě
bylo i to, že když jsem se hlásila na střední školu, byl můj původní posudek
ze základní školy pro přijetí na gymnázium naprosto nepřijatelný. Tehdy
se mně dokonce jeden učitel zeptal, proč tatínek v roce 1939 neutekl do
sovětské armády místo do Anglie (v té době byl přitom Sovětský svaz
spojencem hitlerovského Německa – pozn. aut.). Naštěstí se našli slušní
lidé, nakonec jsem se na místecké gymnázium dostala, později pak v osmnácti letech také na vysokou školu do Bratislavy, to už bylo krátce před
osmašedesátým.

strýce z Ameriky dověděla, že se dostal do Anglie. Jinak o něm nevěděla
nic, přesto doufala, že žije. Dali si slib, tak na něj čekala. Nakonec to bylo
celých dlouhých šest let.
Putovali po celou dobu společně, nebo se jejich cesty rozešly?
Podle dostupných informací byli pořád spolu. Až v Anglii byl můj otec
přidělen k prvnímu dělostřeleckému pluku, kde působil jako hospodář,
zatímco Bob Sládeček byl u tankového oddílu. Ale byli stále v kontaktu,
stejně jako s dalšími uprchlými Čechy si dopisovali, a pokud to bylo jen
trochu možné, také se navštěvovali. Tatínek měl mezi nimi přezdívku
„Otec“. Později oba bojovali při osvobozování francouzského přístavu
Dunkerque. Ze zachovalé korespondence také vím, že
si dopisoval se strýcem, který žil v Americe.

| JIŘÍ SACHR
Můžete úvodem popsat okolnosti, za kterých byl Váš otec
nucen uprchnout?
Společně s Bobem Sládečkem pracovali ve spořitelně. Připravovali tam protiněmecké letáky a někdo je
udal. Byli ale včas upozorněni, že si pro ně přijde gestapo, takže si sbalili pár věcí a vydali se na útěk s cílem
dostat se do Francie. Představte si, že to bylo jen několik dní před jeho svatbou s mou maminkou Miroslavou
Blažkovou.

Měl otcův útěk nějaký dopad na ostatní členy rodiny?
Maminka byla vzhledem k útěku svého snoubence
vyšetřována, ale zavřena nebyla. Za války byl ale uvězněn její otec, který byl náčelníkem Sokola ve Frýdku
a její bratr byl, coby ročník 1921, nuceně nasazen. Bydlela v dnešní Jiráskově ulici, kde bylo také sídlo frýdeckého gestapa, a vzpomínala, kolik Čechů tam docházelo. Ne na předvolání k výslechu, ale zcela dobrovolně.  
Rodiče tatínka byli ale po jeho útěku z republiky společně s jeho bratrem internováni do tábora ve Svatobořicích, kde bratr nakonec také zemřel. Jednou bychom
se tam společně s manželem chtěli podívat.

Jejich cesta byla strastiplná, prchali bez prostředků přes Slo- Kapitán Bohdan Filipi
vensko, Maďarsko, Jugoslávii do Řecka, pak do Turecka, Sýrii, přes Suez do Alžírska a dále přes Středozemní moře do Francie. Poté několik let pobývali v Anglii, vrátili se bojovat do Francie a přes postup Německem
končí jejich válečná anabáze opět doma v západních Čechách. Měla budoucí
manželka o putování svého milého nějaké informace?
Téměř žádné. Prakticky celou válečnou dobu nevěděla, zda je tatínek vůbec naživu. Jen asi dvakrát se zprostředkovaně přes Bohdanova

Jaké byly další osudy vašeho otce po skončení války?
Domů se vrátil v hodnosti kapitána, až později v osmašedesátém
byl povýšen na majora. I když už bylo po válce, dlouho se nemohl
dostat z vojny v jižních Čechách domů. S maminkou se tak viděli až
před Vánocemi 1945 a hned v březnu následujícího roku se konečně
vzali. Jako zahraniční voják měl těžký osud. Nejprve byl propuštěn
z armády. Žili jsme v Praze, kde pak otec pracoval v Motokovu. Začátkem padesátých let však musel místo opustit a začal si hledat práci ve
Frýdku-Místku, zatímco my jsme zůstali stále v Praze. Stejně jako Bob
Sládeček byl ušetřen perzekucí, jež postihly ty zahraniční vojáky bojující po boku západních armád, kteří zůstali v Praze. Práci si ale mohl
hledat jen v dělnických profesích a ani to se mu zpočátku nedařilo. Po
půl roce nastoupil do válcoven, kde pracoval na rovnačce plechu prakticky téměř do důchodu. Byla to tvrdá práce, ale nikdy si nestěžoval,
alespoň ne doma. O jeho válečných zážitcích jsme se doma nikdy moc
nebavili. Z Anglie od známých občas dostával noviny a časopisy, pak
ho vždycky zavolali na stanici policie, nebo StB (?), už dnes nevím, kde
byl vyslýchán. Musel podepsat, že noviny nebude nikomu půjčovat,
občas mu nějaké zabavili a zpět dostal polovinu z nich. Že by ho bili, to
ne, fyzicky perzekvován nebyl.

Jedna ze společných fotek (pravděpodobně Anglie). Vlevo Bohuslav Sládeček, vpravo Bohdan Filipi.
INZERCE

To už jste všichni žili ve Frýdku-Místku.
Ano, přestěhovali jsme se do třípokojového bytu na tehdejší Stalinovu,
později Leninovu a dnes Hlavní ulici. Hned na to nám jednoho dne nastěhovali direktivně do bytu telefonistku Okresního národního výboru, která
měla své nadřízené informovat o životě naší rodiny. Museli jsme jí uvolnit
dva pokoje, jeden hlavní a za ním ještě jeden menší. Maminku jsem tehdy viděla poprvé plakat, když jsme z těch místností vynášeli nábytek. Na
chodbu byl vyveden přívod vody, ta paní ji vždy pomalu pouštěla, stála
za prosklenými dveřmi a zcela bezostyšně poslouchala, o čem se bavíme
nejen my, ale také naše návštěvy. Přes ty dveře ji bylo dobře vidět. Hlavně
proto se u nás o válečných letech skoro nemluvilo.

Bohumila Čaplová pochází ze tří sourozenců. Vystudovala farmaceutickou fakultu v Bratislavě, bratr ing. Bohdan Filipi přednáší na VŠB–TU v Ostravě a sestra Olga byla programátorkou (zemřela v roce 1993). Žije s manželem ve Sviadnově a provozuje lékárnu v Raškovicích. Má syna, dceru a tři vnoučata.

Jak dlouho tato žena s vámi žila?
Až do doby okolo roku 1968, než jsme se přestěhovali naproti přes cestu do jiného bytu, takže nějakých patnáct let! V podstatě nás tam hlídala,
my jako děti jsme si mysleli, že to je normální a ani nám to nepřišlo nijak
zvláštní. Otec byl natolik slušný člověk, že nás ještě ponoukal, abychom
ji pomohli, když třeba nesla nahoru uhlí. Byla na něm znát profesorská
výchova jeho otce. Jak jsem říkala, byl velmi slušný člověk.

Přestože se dožil více než sedmdesáti let, byl jeho odchod nakonec nečekaný...
Otec rád sportoval, což se mu nakonec stalo osudným. Jednou mu po
pádu z kola zůstala noha v klipsně na pedálu, spadl na bok a zlomil si krček. Pamatuji si, že jsem za ním byla v nemocnici a on plný optimismu
vzpomínal, jaké vlastně měl v životě velké štěstí. Mnohokrát mu šlo o život
a vždy to dobře dopadlo. Vyprávěl, že přežil nálety v Londýně, bitvu u Dunkerque a těšil se, že po zotavení bude moci zase sportovat. Byl přesvědčen,
že bude zase všechno v pořádku a už si plánoval budoucnost. To vše říkal
pouhý den před svou smrtí. Zemřel na následky embolie 28. května 1982.
Přitom byl veselý člověk plný života a najednou byl pryč...

Chvíle odpočinku uprostřed války. Sedící Bohdan Filipi

Odložená svatba Miroslavy Blažkové a Bohdana Filipiho v březnu 1946

INZERCE

OPRAVY, SERVIS A INSTALACE

ELEKTRICKÝCH A PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
•
•
•

Pračky, myčky, sušičky, sporáky, varné
desky, trouby, mikrovlnky, digestoře, bojlery
Plynové spotřebiče, varná technika,
kontrola plynových kotlů
Instalace spotřebičů včetně potvrzení záručního listu

780 350

FMP 1079/2

Tel.: 774

FMP 1005/11

Platí při předložení kupónu, slevy nelze sčítat.
FMP 1102

telefon: 731 16 22 16
www.sheenline-servis.cz

FMP 1085/2

RYCHLOST – SPOLEHLIVOST – KVALITA
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Představa lidojeda z minulého století se mi rozplynula v okamžiku, kdy mne přivítal domorodec v dresu Messiho
Málokdo může zasvěceně popisovat setkání tváří v tvář se
žralokem. Cestovatel se zálibou v potápění, Daniel Bumbala,
má s podobnými zážitky bohaté zkušenosti. Letos si na přelomu
dubna a května splnil sen a své kulaté narozeniny oslavil
v indonéské provincii Papua. Společně s kamarády měl možnost
navštívit vesnice několika kmenů potomků „lidojedů“.

Co se Vám jako první vybaví, když se řekne Papua?
Asi překonávání řek po visutých mostech, to byl největší adrenalin.
Některé lávky byly i přes deset metrů vysoko nad kaňonem a nejsou dělány na váhu průměrného Evropana. Takový robustní domorodec váží asi
padesát kilo a to už je macek (smích). Jinak je to samozřejmě ještě opravdu panenská příroda. Ale pokud člověk chce vidět pravé „lidojedy“, asi by
musel pokračovat daleko hlouběji. Museli bychom asi jít hodně hluboko
do nitra, a stejně by nám přišli naproti Messi s Ronaldem. Obdobnou zkušenost mám už z Amazonie, kde jsme v minulosti taky byli.

| JIŘÍ SACHR
Kam jste přesně vyrazili?
Přes Jakartu a Sulawesi do Sorongu, kde jsme se nalodili a vypluli do
oblasti Raja Ampat. Tam jsme se potápěli. Zaměřili jsme se na pátrání po
wobegongech, což je zvláštní druh žraloka s třásněmi před tlamou, který
většinou leží na dně schovaný pod korály nebo v dutinách útesů. Zajímavostí byli malí žralůčci bambusoví pohybující se po dně. Krásné korálové
zahrady, mořští koníci, velké manty, spousty mlžů a plžů všech barev, kteří vynikli hlavně při nočních ponorech. Pak jsme přeletěli do vnitrozemí
Papui a pohybovali se v údolí Baliem, kde jsme chtěli navštívit kmenné
domorodé obyvatelstvo.
Popište, jak výprava za domorodci probíhala?
Měli jsme průvodce, který pocházel z jednoho z kmenů a uměl anglicky.
Vzal nás na šestidenní trip za „lidojedy“ do hlubokého vnitrozemí. Chtěli
jsme navštívit kmeny Dani a Jali v západní Papui. Hned v první vesnici
právě v době naší návštěvy umřel náčelník, takže probíhal rituál na jeho
oslavu. Rada starších usoudila, že nás za několik krabiček cigaret pustí
dál do vesnice. Po zhruba hodinovém vyjednávání průvodce nám ukázali
jejich relikvii, asi třistapadesát let starou mumii náčelníka. Seděl skrčený
a na výšku mohl mít něco přes metr. Byla to kompletně vyuzená mumie,
jakých je prý v celé Papui šest kusů. Museli jsme stát v uctivé vzdálenosti,
fotit mohl jen jeden z nás. Předvedli nám ho pouze na pár minut a zase ho
schovali. Stálo nás to asi sto padesát dolarů.
Místní obyvatelé o vás předem nevěděli, jak vás vítali?
Mohu říci, že byli přátelští. Před vstupem do každé vesnice se průvodce
nad údolím zastavil a začal zpívat zvláštní píseň. Z vesnice se pak ozvalo
podobně znějící echo. Nosiči nám říkali, že takto žádají o přístup do vesnice. Bylo to pěkné, zapojovali jsme se alespoň do refrénů a zpívali nějaké

Vrátím se zpět, jak jste se dostal k potápění?
Asi před dvaceti lety jsme začali jezdit do Chorvatska na vodních skútrech. Pak se kolega vrátil z USA a přivezl dvě potápěčské výstroje, tím to
začalo. V Thajsku jsme si pak udělali kurz. Pamatuji na první ponor, zanořili jsme se do pěti, šesti metrů, a když jsme byli dole, na dně ležel jeden
z nejjedovatějších mořských hadů. Rozprchli jsme se na všechny strany
a dvacet minut nám trvalo, než jsme se sešli. Další výpravy vedly do Mexika, Egypta, Súdánu, postupně dál na Kubu, Bali… Dali jsme se dohromady
s druhou ostravskou skupinou, která preferuje potápění s velkými rybami.
Začali nás fascinovat žraloci, velryby, manty, vyhledávali jsme destinace
jako Bahamy, Fidži a taky Galapágy, kde jsou obrovská hejna kladivounů.

Společné foto s mladými ženami z kmene Dani 

hů, hů (smích). Jednou jsem šel napřed, zazpíval česky písničku a z vesnice se ozvala znělá odpověď, takže jsme mohli jít dál. Místní byli rádi, že
jsme s nimi komunikovali. Když s nimi máte strávit šest dnů a spát v chýši pod jednou střechou, bylo by velkou chybou chovat se povýšeně. Proto
jsme si hned v první vesnici koupili koteku na penis, jinde zase náhrdelník
z prasečích zubů. U lidí kmenů Dani jsem měl úspěch se svým jménem
Dan a vždy, když to pochopili, chovali se velmi vstřícně. Někteří kolegové
toho pak zneužívali a odkazovali na mě prodejce suvenýrů a různých cetek
(smích).
Jak na vás působil běžný život ve vesnici?
Žilo v nich většinou pár desítek lidí a jediná dvě slova, která znali
všichni, byla money a cigara. Peníze v horách pro místní nemají velkou
cenu, lepší jsou cigarety. Ve vesnicích obchody nejsou, komunita je závislá
na tom, co vypěstuje. Hlavní potravinou jsou batáty, kukuřice a nějaké
zelené rostliny podobné špenátu, něco mezi libečkem a petrželkou, maso
žádné. Na Papui sice „chovají“ prasata podobná našim kňourům, ale nejsou tak velká. Prasata jsou symbolem bohatství, když se chce muž oženit,
musí nevěstu vyplatit prasaty. Běžná cena je pět prasat, ale záleží i na tom,
zda nejde třeba o dceru náčelníka, pak je cena vyšší. Prasata běžně nejedí,
zabíjejí je pouze pro nějaký rituál. Jsou vypuštěna a po vesnicích běhají
zcela volně. Jako teritoriální hranice kmenů a osad slouží jakési zídky,
přes které se nedostanou. Jinak se pohybují stejně jako místní po vyšlapaných stezkách a jsou místa, kde se brodíte jejich výkaly. Chodí se po
docela ostrých kamenech a všude jsou trny.
Když si domorodci vysekávají stezky mačetami, zůstane často u země
ostrý pahýlek. Pokud na něj šlápnete, máte zničenou botu. Byla místa,
přes která jsme se ploužili v trekových botách a naši nosiči je vyběhli buď
na boso, nebo v žabkách za poloviční dobu. Asi mají plechová chodidla
(smích).

Domorodec kmene Dani při balení cigára

Kolik jste za den urazili kilometrů?
Okolo pětadvaceti, ale spíše to bylo o náročnosti trasy, protože se šplhalo nahoru, dolů. Roli hrálo i počasí, dusno a vlhko, během okamžiku máte

Foto | 4x archiv Daniela Bumbaly

Máte nějaké nepříjemné zážitky se žraloky?
V Barmě zůstal v jeskyni uvězněn bělocípý žralok, jediné přístupové
okno zatarasil nechtěně kameraman. Najednou nás tam bylo osm potápečů a jeden žralok. Než zaútočí, tak bouchne, takže kolega dostal pecku
čumákem do žaketu, žralok pak vyrazil kameramana a vyplul ven. Důležité
je zachovat klid, nemáchat rukama, protože člověk není jejich
přirozenou potravou, a pokud se žralok necítí ohrožen,
nemá potřebu kousnout.

propocené triko, tekutin není nazbyt. Měli jsme s sebou filtry na vodu
z řek, když došla čistá, pilo se i z potoků. Vše bylo celkem v pohodě, ale
zásadní věc, nějakou vnitřní dezinfekci, jsme neměli. Na celé Papui je
totiž přísná prohibice, byli jsme i varováni, že alkohol nemáme brát,
ale byla to chyba. Příště raději o tričko méně a litr slivovice s sebou.
Nebránili jsme se domorodé stravě, i když je někdy trošku divoká.
Na našich výpravách už jsme jedli brouky, šváby, polévku z netopýra i pečené morče.
Jak vlastně vypadá dnešní domorodý „lidojed“?
Když jdete tři dny po horách cestou necestou, konečně dojdete
k vesnici, kde chcete přespat, a říkáte si, že sem určitě ještě nevkročil žádný Evropan. Najednou vám jde naproti domorodec
oděný do dresu Messiho, za ním Ronaldo a pak se odněkud vynoří
Lampard. Za chvíli tam stojí skoro mezinárodní jedenáctka a připadáte si jak na soustředění Ligy mistrů. Všimli jsme si, že když si
domorodkyně vykasala sukni, měla pod ní trenýrky v barvě dresu Třistapadesát let stará mumie náčelníka
Chelsea. Nikde nic tradičního, jen fotbalové dresy, které jsou nejpoužívanějším oděvem domorodců. Pár starších sice ještě chodí v klasických
úborech, muži mají koteku nasazenou na penisu, ženy chodí nahoře bez,
některé mají sukýnky, jinak ale všude dresy nebo trička.
Prý jste si s místními i zahráli fotbal...
V poslední vesnici nás uvítali opět samí „fotbalisté“. Přivedli nám
asi šestiletého kluka, který měl kompletně ukopnutý palec u nohy, ránu
jsme mu vyčistili a ošetřili. Za chvíli přišel další s bolákem na lýtku, pak
ještě jeden. Všem jsme řekli, že mají být v klidu. Pak někdo vytáhl napůl
vyfouklý míč, místní udělali z mačet branky a začali hrát fotbal. Někteří
z nás se zapojili, kolega z Ostravy šel chytat, ale když dostal dva góly
během dvou minut a celý kmen se mu smál, vystřídali jsme ho. Všichni
hráli bosky a najednou vidím, že hlavním útočníkem byl onen klučina
s ukopnutým palcem. Do hry se zapojili všichni marodi, které jsme ošetřovali. U nás by to byla měsíční nemocenská, ale domorodci asi mají
prahy bolesti jinde.

Co Vám potápění a setkávání s velkými rybami přináší?
Někdo sbírá známky, někdo si kupuje drahá auta,
oblečení nebo alkohol. Já jsem měl od dětství touhu
poznat svět. Je to sice hodně zvláštní zábava, ale
fascinující. Na Bahamách jsme dělali noční ponor,
připluli čtyři žraloci tygří, začali do nás ťukat a museli jsme je odstrkovat. Není to o strachu, ale o fascinaci těmi zvířaty. Když to nečekáte a připluje
i menší útesový žralok, je to pozdvižení. Je to
elegantní zvíře, pán moře, který budí respekt.

Setkání s tygřím žralokem (Bahamy)

Kam se chystáte na další výpravu?
Chtěli bychom se ještě vrátit na Galapágy,
protože destinací, kde je možné vidět větší ryby,
neustále ubývá. Je to následkem vlivu rybolovu,
změn klimatu a s tím spojených změn mořského proudění.
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Kalvoda má za sebou vítěznou premiéru

KAM VYRAZIT FANDIT?
FOTBAL – FNL
Stadion Stovky Frýdek
20. 8., 17:00 – MFK Frýdek-Místek
v. FC Sellier Bellot Vlašim
3. 9., 17:00 – MFK Frýdek-Místek
v. 1. SK Prostějov

Nový kouč na lavičce frýdecko-místeckých fotbalistů
Leoš Kalvoda zažil vítěznou premiéru.
V prvním mistrovském zápase jeho svěřenci zvítězili v rámci
úvodního kola domácího poháru na hřišti
divizního FK Nové
Sady 1:0. V 72. minutě
zahrával Vyskočil standardní situaci a kapitán týmu Literák
svou tečí poslal hosty do vedení.
Los Valcířům do druhého kola
přidělil třetiligový Hlučín. Pohárové derby se bude hrát nejspíše

LEDNÍ HOKEJ – příprava
Hala Polárka
16. 8., 17:30 – HC Frýdek-Místek
v. HC ZUBR Přerov
18. 8., 18:00 – HC Frýdek-Místek
v. HC Oceláři Třinec
23. 8., 16:30 – HC Frýdek-Místek
v. MHC Mountfield Martin
30. 8., 18:00 – HC Frýdek-Místek
v. LHK Jestřábi Prostějov

ve středu 10. srpna od 17 hodin.
Klub získal během letní přestávky pětici
nových hráčů. První
posilou se stal pětadvacetiletý záložník
Marek Šichor, který
do Stovek přestoupil z ostravského
Baníku.
Následoval
příchod mládežnického
obránce Dávida Berežného. Asi nejzajímavější posilou
je další středopolař Nicolas Šumský, který během své mládežnické kariéry prošel věhlasnými kluby. Zahrál si mj. v mládežnických

RÁDCE NA FINANCE |

V rubrice Rádce
na finance vám
radí a na nejčastější
dotazy odpovídají
zkušení poradci
Modré pyramidy
z Frýdku‑Místku
(Nádražní 1088).

akademiích francouzských klubů
AS Monaco a AS Cannes. Později si vyzkoušel juniorský dres
argentinských týmů River Plate
a Argentinos Juniors. Působil
také v Itálii či Slovinsku a českou
nejvyšší soutěž si zahrál v dresu
pražských Bohemians. Zbývajícími posilami Valcířů jsou obránce
Andrija Petrović z bosenského
celku NK Sloga Ljubuski a slovenský středopolař Ľubomír
Willwéber z Bánské Bystrice.
Úvodní druholigové utkání odehrál Frýdek-Místek doma proti
Ústí nad Labem, zápas skončil po
uzávěrce tohoto čísla.

Radí Petr Roták
specialista na financování
a prodej nemovitostí,
petr.rotak@mpss.cz,
tel: 734 869 278

Častou chybou bývá prodej
nemovitosti přes více realitních
kanceláří. Lehce tak totiž může
dojít k situaci, kdy nemovitost
nabízena více realitními kancelářemi je nabízena za jiné ceny
a kupující si samozřejmě vybere
tu nejlevnější. Může se také stát,
že je více zájemců o stejnou nemovitost u různých kanceláří,
kdy je pak obtížné celou situaci
řešit a vyjednat optimální cenu.
Alena Míčková
rodinný bankéř senior,
Alena.Mickova2@mpss.cz,
tel: 731 518 884

Příkladná reprezentace volejbalu středních škol na mistrovství světa
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CESTA
ZA SOVIČKOU
Nejen pro děti
Tato cesta je pro každého. Budou
se plnit zábavné úkoly a hledat
maskot Modré pyramidy,
sovička. Není důležité vyhrát, ale
poznat krásy řeky Ostravice. Naši
klienti se mohou těšit na drobná
překvapení. Informace naleznete
také na Facebooku Modrá
pyramida Frýdek-Místek.
Kde:

Dožínkové hřiště
ve Starém Městě

Kdy:

10. 9. 2016, start libovolný
od 9,00 do 10,00 hodin

Vyhlášení: 13,00 hodin

Foto | archiv Danuše Górecké

Milan Sadílek

nad Makedonií a porážka s Tureckem, které nakonec celý šampionát vyhrálo. Na českého zástupce zbyla utkání ve skupině
o 18.–32. místo, v nichž poté zdolali Nizozemí a Kypr.
Výsledky však v Bělehradu nebyly podstatné, už samotná účast

INZERCE

Klasik hraje baráž o účast v nejvyšší soutěži

•
•
•
•
•
•
•
•

Dezinfekce po zemřelém
Deratizace
Dezinsekce
EU HACCP
www.Dezis.cz
Rychle
Efektivně
Servis a záruka
Tel.: 777 223 000

FMP 1056/5

Studenti Střední průmyslové
školy, Obchodní akademie a Jazykové školy z F-M se na přelomu
června a července zúčastnili mistrovství světa ve volejbalu středních škol v Srbsku. V základní
skupině nejprve prohráli s Rakouskem, následovalo vítězství

Díky šestému místu v základní části
první ligy baseballisté Klasiku
Frýdek-Místek hrají baráž
o účast v příštím ročníku extraligy. Svěřenci trenéra Jana
Maštalíře se nejvíce těšili právě na
konfrontaci s extraligovými celky, proti kterým běžně

na závěrečném turnaji je obrovským úspěchem frýdecko-místeckých studentů. V konkurenci
dvaatřicet států navíc na rozdíl
od českého výběru drtivou většinu ostatních zemí zastupovaly
národní reprezentace nebo volejbalové akademie.

nenastupují. Vzhledem
k tomu, že extraliga
se rozšiřuje na deset týmů, z osmi
celků hrajících
baráž jich do
nejvyšší soutěže
postoupí hned
polovina.
Úvodní zápasy však Klasiku nevyšly, hned
čtyřikrát se představil
v Praze a ani jednou neuspěl.

„Byla jsem hrdá na naše kluky,
kteří čelili poskládaným týmům
z nejlepších hráčů dané země,“
uvedla členka výpravy a pedagožka školy Danuše Górecká s tím, že
domů si všichni odvezli spoustu
jedinečných zážitků a nově navázaných přátelství.

Nejprve dvakrát prohrál se SaBaTem a poté s Tempem. První
srpnový víkend poprvé v historii
baseballu ve Frýdku-Místku zavítal extraligový tým na jeho hřiště. Zápasy s brněnskými Hrochy
skončily po uzávěrce vydání.
V domácím prostředí v zápasech baráže se Klasik představí
ještě 13. a 14. srpna od 15 resp.
10 hodin s Nuclears Třebíč a poté
ve stejných časech první zářijový
víkend proti Sokolu Hluboká nad
Vltavou.

Máte naprostou pravdu. Prodej nemovitostí je velké a mnohdy i stresující rozhodnutí. Často
jde o celoživotní úspory i rodinné
majetky a obezřetnost je na místě.
V Hypocentru Modré pyramidy
vám s prodejem pomohou zkušení specialisté, kterým můžete
důvěřovat. Velkou výhodou je, že
můžeme vaši nemovitost okamžitě nabídnout našim klientům s již
schváleným úvěrem a tedy celý
proces urychlit a zjednodušit.

Chtěla jsem se zeptat, kdy budou
letos Dny Marianne? Loni jsem
díky slevovým kupónům hodně
ušetřila.
Lenka Hlinková

Dny Marianne se uskuteční
16. až 19. září. Po předložení slevových kupónů budete mít opět
možnost nakupovat ve vybraných
obchodech za zvýhodněné ceny.
Akce je podporována Komerční bankou a navíc s její Lady
kartou získáte vyšší slevy. Při
vyřízení Lady karty na pobočce
Modré pyramidy od nás dostanete zdarma časopis Marianne
se slevovými kupóny (platí pro
prvních 100 klientů). Pokud již
Lady kartu máte, obdržíte časopis
za zvýhodněnou cenu.

(nejrychlejší čas, nejmladší
a nejstarší účastník...)
Akce se koná v případě,
že nebude pršet.

PRODÁME
VAŠÍ NEMOVITOST
Konzultace zdarma
Aktuálně pro naše klienty
hledáme:
• byt 1+1 v osobním vlastnictví

ZAČNI S PRAXÍ PRÁVĚ U NÁS

• rodinný dům se zahradou
do 2 000 000 Kč

Jsi úspěšným absolventem VŠ některých z těchto oborů
- ekonomie, management, obchod nebo finance?

• byt 3+1 v osobním vlastnictví
nebo s možností převodu

Pomůžeme Ti nastartovat kariéru
a zajistit výdělek!

• stavební pozemek se zavedenými
inženýrskými sítěmi

Můžeš očekávat příjemný kolektiv, pomoc a podporu
od zkušených manažerů, flexibilní pracovní dobu a jiné
benefity.

Rád vám poradím, jak postupovat
při prodeji nemovitosti, při sepsání
rezervační a kupní smlouvy či s daní
z prodané nemovitosti.

Jsme nejúspěšnější pobočkou Modré pyramidy za rok
2014 a 2015.
Nástup od 1. 9. 2016.
Bližší informace na:
ales.kocur@mpss.cz, tel: 608 474 247

Petr Roták
Specialista na financování
a prodej nemovitostí
petr.rotak@mpss.cz
Tel. 734 869 278

FMP 1071/4

Vím, že Modrá pyramida
nyní nabízí také pomoc při
koupi a prodeji nemovitostí.
Chceme prodat rodinný dům,
jenže nevíme, co vše to obnáší,
a neradi bychom někomu
naletěli.

FRÝDECKOMÍSTECKÝ

PATRIOT
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KINA

VÝSTAVY

Nová scéna Vlast

Muzeum Beskyd

Tři bratři
Jurský svět
Interstellar
Šílený Max: Zběsilá cesta
V hlavě

Letní scéna Kina Vlast
11. 8., 20:00
12. 8., 18:00
12. 8., 20:00
13. 8., 18:00
13. 8., 20:00
14. 8., 18:00
14. 8., 20:00

15. 8., 20:00
18. 8., 18:00
18. 8., 20:00
19. 8., 10:00
19. 8., 18:00
19. 8., 20:00
20. 8., 18:00
20. 8., 20:00
21. 8., 18:00
21. 8., 20:00
22. 8., 18:00
22. 8., 20:00
25. 8., 20:00
26. 8., 18:00
26. 8., 20:00
27. 8., 18:00
27. 8., 20:00
28. 8., 18:00
28. 8., 20:00
29. 8., 20:00

Hra peněz
Tajný život mazlíčků
Musíme se sejít
Tajný život mazlíčků
Krotitelé duchů
Tajný život mazlíčků
Krotitelé duchů

Teorie tygra
Strašidla
Star Trek: Do neznáma
Bijásek: Pohádky z hor
Strašidla
Star Trek: Do neznáma
Strašidla
Týpci a zbraně
Strašidla
Týpci a zbraně
Strašidla
Orel Eddie
Matky na tahu
Strašidla
Matky na tahu
Tajný život mazlíčků
Božská Florence
Tajný život mazlíčků
Božská Florence
Příběh lesa

KONCERTY
Hospůdka U Arnošta
13. 8., 20:00 Pink Floyd 4Ever
Koncert skvělého pinkfloydovského revivalu v čele s frýdeckým frontmanem Dájou Vašinkou.
20. 8., 20:00 Koncert: RK 130
Tradiční prázdninový koncert frýdecko-místecké legendární kapely a jejích hostů.

Penzion Sluníčko, Ostravice
19. 8., 19:00 Marie Rottrová
Koncert jedné z největších hvězd naší populární hudby, která byla vždy zárukou kvalitního repertoáru a právem patří mezi naše nejhranější interprety.
Jako předkapela vystoupí Big Blast! Band – frýdecko-místecké energické
těleso složené z profesionálních a poloprofesionálních muzikantů.

Altán ve Smetanových sadech
21. 8., 16:00

Promenádní koncert – Cimbálová
muzika Kotár

Jubilejní výstava moravskoslezského
Pobezkydí v Místku v roce 1926
Výstava u příležitosti výročí 90. let od Jubilejní výstavy moravskoslezského Pobezkydí v Místku a 140 let od hospodářské výstavy v Místku. Je
přístupná zdarma v rámci Zámeckého okruhu v přízemí glorietu.
do 16. 10.
Krajina mých snů
Návštěvníci expozice Beskydy – příroda a lidé si mohou na přilehlé
chodbě prohlédnout výběr nejhezčích dětských obrázků ze stejnojmenné výtvarné soutěže. Autoři ve svých výtvarných dílech zachycují nejrůznější podoby vysněné krajiny.
do 28. 8.
Papírový svět
Papírové modely ztvárňují reálné či vymyšlené předlohy – od architektury, techniky, dioramat až po postavy a sci-fi příběhy. V pokladně muzea
je možno zakoupit kromě různých vystřihovánek i zcela nový model
frýdeckého zámku.
do 28. 8.
I my umíme tvořit
Výstava představuje výrobky žáků ZŠ a MŠ Naděje F-M. Jejich díla jsou
vystavena v arkádové chodbě zámku.
do 4. 9.
Šlechtická sídla na Frýdecko-Místecku
Výstava přibližuje historii 74 středověkých hrádků, tvrzí, hradů a zámků
v okrese F-M. Doplněno prostorovými rekonstrukcemi a archeologickými
nálezy.
do 28. 8.
Leda Pešatová Obrazy z let 2012
až 2016 k 90. narozeninám malířky
Autorka technikou tempery a oleje představuje ze svého pohledu beskydské motivy, krajinu a domov.

do 11. 9.

27. 8., 10:00 VIII. Beskydské rekordy
Název letošního ročníku zní Frýdek-Místek plný chutí! Rekord bude
spočívat ve štafetovém jezení zmrzliny ve stanoveném časovém limitu.
Opět je připraven den plný her a soutěží. Celý den se ponese v gastronomickém duchu. Připraveny budou stánky s gastronomií všeho druhu,
dále odpočinkové a naučné zóny. Na podiu zahrají Thom Artway a Lake
Malawi.

Baška, přehrada
12. – 13. 8. Baškohrátky 2016
Den plný zábavy a legrace, kreativní soutěž nadějných konstruktérů fantazijních korábů, výstředních lodí a jiných neodolatelných netradičních
plavidel. Jubilejní 10. ročník bude doplněn o páteční dvojkoncert skupin
JELEN a SLZA. Hlavní sobotní program doplní adrenalinové hry a soutěže
pro děti i dospělé na suchu či na vodě, k dispozici jsou nafukovací atrakce, divadlo pro nejmenší. Na závěr probíhá after party pod otevřeným
nebem s živými kapelami – René Souček, NEVÍM, MIRAI, Plán B – při
západu slunce až do pozdních nočních hodin. Akce bude probíhat v pátek od 19 a v sobotu od 10 hod.
27. 8., 8:00
GulášFest 2016
Šestý ročník soutěže ve vaření kotlíkového guláše. Letos je přihlášeno
rekordních 20 týmů. Večer program pokračuje taneční zábavou.

Frýdlant n. O., Roubenka Ondřejníček
13. 8.

Plackové hody

Hrad Hukvaldy
13. 8., 9:00
Rytířské souboje na hradě
20. 8.
Hvězdy srpnové noci
Pozorování oblohy s večerním grilováním.
27. 8., 9:00
Strašidla

Hospůdka U Arnošta
26. 8., 16:00 Fajny festival
Sedmý ročník proběhne na dvou scénách, vnitřní (přednáškový sál),
na venkovní se budou odehrávat všechny koncerty. Součástí bude
výtvarný koutek a v lesíku fotogalerie z loňského ročníku. V neděli
návštěvníky čeká klasická afterparty s přáteli Fajneho Festivalu.

Frýdlant n. O., koupaliště
31. 8., 15:00 Velká nanuková show
Letní, mile bláznivá hudebně-zábavná show pro děti bez rozdílu věku
a pro všechny mlsné jazýčky, které milují zmrzlinu a nanuky. V šedesátiminutovém programu nebude chybět zábava, letní zmrzlinové soutěže,
smích, blbinky, ceny a odměny do soutěží, dárkové balíčky pro děti,
rozdávání dětských časopisů či pohádkových DVD a především množství
nanuků.

Frenštát p. R., náměstí Míru
2. 9., 12:00
Beskydská sedmička
Adidas – Continental Beskydská sedmička – je eXtrémní přechod
Beskyd Javorový – Javorník a má statut Otevřeného Mistrovství České
republiky v horském maratonu dvojic. Akreditace závodníků je 2. 9. od
12 do 21 hodin ve Frenštátu pod Radhoštěm, start ve 22 hodin v Třinci
na Náměstí Svobody a cíl ve Frenštátu pod Radhoštěm na náměstí Míru
od 3. do 4. 9.

Nošovice, Pivovar Radegast
3. 9., 12:45
Radegast den
Vrchol festivalové sezóny ve F-M spojený se svátkem piva Radegast.
Vystoupí MIG 21, Kabát revival, Horkýže Slíže, Citron a Tanja, Divokej Bill.
Připravena je škola čepování piva, prohlídka pivovaru nebo autogramiáda hokejistů.

KULTURNÍ PŘEHLED |

POZVÁNKY
Setkání divadla a hudby
Od 17. do 21. srpna proběhnou v areálu Slezanu (bývalá tkalcovna) na
Těšínské ulici zajímavé kulturní akce v rámci městského Setkání divadla
a hudby, které nabídne koláž různých žánrů. Pouze vystoupení uskupení
Circus Problem, které si kombinací balkánské lidové hudby, diskotékového
beatu a laciného popu získalo mnoho fanoušků, se uskuteční 17. srpna
v Klubu a galerii U Černého kocoura. O den později se představí umělecká
skupina Spitfire Company s programem nazvaným One Step Before the
Fall. Hypnotická hlasová a zvuková vlna v podání zpěvačky Lenky Dusilové
a silový tanec Markéty Vacovské se střetávají uprostřed boxerské arény. Lenka Dusilová pak vystoupí 19. srpna s albem nazvaným Baromantika, které
je rozprostřeno mezi popem, jazzem, alternativním rockem a elektronickou
hudbou. Sobota 20. srpna bude patřit představení ART v podání Divadla
Bez Zábradlí. Kolik pravdy, upřímnosti a tolerance unese přátelství, divákům předvedou Karel Heřmánek, Josef Carda a Zdeněk Žák. Na 21. srpna
je pak připraveno představení Miluj ...Romeo a Julie. Jedná se o novocirkusové pojetí nejznámější Shakespearovy hry, v ambiciózním projektu se
prolínají artistické a herecké výkony předních akrobatů a herců z MS kraje.
Začátek všech akcí je ve 20:30 hodin.
Muzikantské žně v areálu Sokolík
V pátek 19. a sobotu 20. srpna vždy od 17 hodin se v areálu Sokolík (Hlavní třída 109) uskuteční festival folkové, country, ale i jiné hudby nazvaný
Muzikantské žně 2016. První den se představí Robert Křesťan se skupinou
Druhá tráva, dále kapely Spolektiv, Žamboši, D.N.A. a Claymore. Na sobotu
je pak připraveno vystoupení Jaroslava Samsona Lenka, Reného Tesáka
Matláška, Pocitů, Pavla Býmy a Karla Poláčka, Zatúlaných, Mike Fojtíka
a Bandu After Joe. V programu je také Country bál se skupinou New Bridge.
Zájemci si mohou přinést hudební nástroje a teplé oblečení k táboráku.
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Frýdecké historické slavnosti
Poslední srpnový víkend se v Zámeckém parku uskuteční Frýdecké
historické slavnosti. Atmosféra akce návštěvníky přenese na dva dny
do dob dávno minulých. Zábava s historickou tématikou nabídne bohatý kulturní program ve formě pouličního divadla, dobové hudby,
šermu, historického jarmarku, sokolníků, šermířských a komediantských představení. V sobotu je na programu ohňový průvod i ohňová
show a poetický blok na historické téma. O den později se pak na pěti
dobových stanovištích představí šermíři, připraveny budou ukázky
historických tanců, představení s koňmi. Chybět nebudou dětská
farma se zvířátky a další atrakce pro nejmenší, spousta soutěží ani
historický jarmark. Po oba dny je začátek v 8 hodin.
Sigmund Freud inspiroval módní branži
Psychoanalýza světově známého Sigmunda Freuda inspirovala českou
návrhářku a šperkařku Inéz Bohdanovou Bortoliovou k vytvoření nové
kolekce oděvů a šperků. Kolekce nese jméno Sigmund a převažují v ní uzly a lososové i bleděmodré odstíny. „Freud žil na přelomu
19. a 20. století a právě tato doba je typická velkými změnami v oblasti módy,“ uvedla autorka výstavy, kterou mohou zájemci navštívit
od 18. do 23. srpna v prostorách bývalé výrobní haly frýdecko-místecké textilky na Těšínské ulici jako součást městské akce Setkání divadla
a hudby. Otevřena bude každý den od 18 do 20 hodin a následně po
skončení společenské akce.
Fotosoutěž „Hmyz a jiná havěť zblízka”
Tak zní téma a název fotosoutěže, kterou vyhlašuje Muzeum Beskyd
pro všechny nadšené fotografy ve věku 15–100 let. Podělte se o své
foto-úlovky ze světa hmyzu a jiných bezobratlých a navrch získejte
hodnotnou cenu. Uzávěrka soutěže je 30. září 2016.
Více informací a přihláška do soutěže ke stažení na www.muzeumbeskyd.com.

INZERCE

OSTATNÍ
Katolický Lidový dům
3. 9., 8:00

Bazar dětského zboží

Knihovna F-M, pobočka Místek
24. 8., 9:00

Prázdniny ve městě

RŮZNÉ
Památník osvobození
25. 8., 16:30 Pojďte s námi po Místku
Povodně na řece Ostravici v minulosti, jak se stavěl Spořilov, kde stávaly
Czajankovy kasárny, místecká měšťanská střelnice, hasičský dům, kavárna Avion, Rundtova vila, Antonínské náměstí a další. Sraz u Památníku
osvobození na nábřeží Ostravice.

Frýdlant n. O., Náměstí
20. 8., 10:00 Trh lidových řemesel
Historický jarmark, křest kalendáře města na rok 2017, průvod městem,
historický kolotoč, koncerty kapel K. Střihavka a Leaders, Standa Banda,
Milan Schelinger Band.

Obec Palkovice ve spolupráci se zájmovými organizacemi Vás srdečně zve na

XIII. OBECNÍ DOŽÍNKY
SOBOTA 20. SRPNA 2016 OD 12 HODIN
volnočasový areál za tělocvičnou
PROGRAM:

Lhotka pod Ondřejníkem

12:00

hudební skupina

20:30

hudební skupina

dechová kapela

MIRAI
BUTY
22:00 OHŇOSTROJ

zpěvačka

22:15

večerní zábava se skupinou

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
13:15
PALKOVJANKA
14:30
SABINA KŘOVÁKOVÁ
O5 A RADEČEK
16:00
LUNETIC
17:30

22. ročník Sochových národopisných
slavností
Folklorní festival na počest sběratele lidových písní a tanců v okolí hory
Ondřejník, vlasteneckého kantora Vincence Sochy. Slavnosti začnou
shromážděním u Sochovy pamětní desky na Obecním domě. Následuje
krojovaný průvod účinkujících do kulturního areálu, kde je připraven pestrý program folklorních souborů a muzik především z lašského regionu.

20. 8., 13:30

hudební skupina

THE VISITORS

hudební skupina

Změna programu vyhrazena, časy vystoupení jsou orientační. Programem Vás provede moderátorka
Hitrádia Orion MAGDA OTÁHALOVÁ.
DOPROVODNÝ PROGRAM PRO DĚTI PO CELÉ ODPOLEDNE • ZÁBAVNÉ A POUŤOVÉ ATRAKCE • T E M AT I C K Ý
FOTOKOUTEK • BOHATÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!

Lanové centrum Opičárna, Ostravice
21., 23. 8., 8:30 Lysohorská nej... aneb co jste ještě
nevěděli
Obujte boty a zažijte netradiční výstup s průvodcem na nejvyšší vrchol
MS Beskyd. Cestou k vrcholu se dozvíte spoustu zajímavých informací
o historii i o pověstech a užijete si dech beroucí výhledy, třeba až ke vzdáleným tatranským štítům.

19:00

otevření areálu

13:00

VSTUPNÉ: pro příchozí do 14 hod. 50 Kč /od 14 hod. 100 Kč / pro příchozí od 22 hod. 50 Kč
děti do 15 let, ZTP a ZTP/P VSTUP ZDARMA
Partneři akce

www.palkovice.cz www.facebook.com/ObecPalkovice

FMP 1099

10. 8., 19:00
11. 8., 19:00
12. 8., 19:00
13. 8., 19:00
14. 8., 19:00

Zámecké náměstí

FRÝDECKOMÍSTECKÝ

PATRIOT

FMP 1101
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Představujeme okrskáře Městské policie Frýdek-Místek
Okrsek J
(Skalice)
Tomáš Vlačuha

Zajímavý okrsek má nově
na starosti strážník Tomáš Vlačuha. Jedná se o Skalici, která
je sice součástí Frýdku-Místku,
s městem ale nehraničí a tvoří
tak jakousi samostatnou exklávu.

Kontakty: tísňové volání 156,
telefon 558 631 481,
e-mail okrsek.j@frydekmistek.cz

Zajímavostí je, že vesnice s více
než tisícovkou obyvatel nemá značené ulice, orientovat se tak lze
pouze podle popisných čísel jednotlivých objektů.
„Kromě samotné Skalice okrsek zahrnuje ještě níže položený
Kamenec. Celkově
se jedná o poměrně
rozsáhlou, částečně i podhorskou
oblast,“ vysvětluje
třiadvacetiletý policista, jehož činnost
spočívá především
v preventivní práci.
„Jde hlavně o dohlížení na udržování
veřejného pořádku,
celkový vzhled obce
a také dodržování nočního klidu.
To je někdy trochu problém, záleží na tom, jaké se zde konají akce,
protože mládež se ráda baví,“ pokračuje Tomáš Vlačuha.
Přestože svůj „rajón“ po dvou
měsících stále ještě poznává, často se dává do řeči s místními občany. „Snažím se vycházet vstříc
hlavně starším lidem, kterým

má přítomnost pomáhá spíše po
psychické stránce. Jsou klidnější
a vděční, že se policista dostane
přímo až k nim. Když obcí procházím, lidé se rádi zastaví a dají
se do řeči. Dokonce se mi stalo, že
zastavilo auto a občan mi poděkoval. Jak jsem říkal,
má práce je důležitá
zejména z preventivního
hlediska,
jde o to, abych byl
v okrsku vidět. Těší
mě, že to lidé vnímají pozitivně.“
Mohlo by se tedy
zdát, že se jedná
o zcela bezproblémový okrsek, ale
tak úplná pravda to
zase není. „Občas řešíme problémy týkající se majetkových vztahů, kdy je třeba zjistit, komu patří
pozemky, které se dědí z generace
na generaci. Není vždy jednoduché dohledat stávajícího majitele.
V době školního roku pak zajišťujeme zklidnění provozu v centru
obce. S dopravou souvisí i další
věc, hlavně v lesních úsecích se

AUTOR:
-KAWI-

občas potýkáme s neukázněností
motorkářů a jezdců na čtyřkolkách. Žádnou kriminalitu ani
problémy týkající se občanského
soužití naštěstí řešit nemusíme,“
říká spokojeně Tomáš Vlačuha.
U frýdecko-místecké městské
policie pracuje zhruba rok, před
okrskářem byl hlídkařem. Není
bez zajímavosti, že okrskářem je
také jeho bratr, o dvě minuty starší dvojče Bohuš, který má na starosti Lipinu.

Strážníci Městské policie Frýdek-Místek
musejí občas řešit i kuriózní případy.
V závěru minulého měsíce se na ně např.
obrátila Nemocnice ve Frýdku-Místku
s tím, že na chirurgickém oddělení mají
na stěně netopýra. Podle policejní mluvčí
Lenky Biolkové strážníci zvíře odchytili
a vypustili zpět do volné přírody.
Ve stejný den si při jízdě na kole cyklista
poranil nohu. Když kolem něj procházel
občan, zraněnému poskytl alkohol na
utlumení bolesti. Cyklistu si následně
převzala lékařská služba a informace byla
předána Policii České republiky.

FMP 1008/11

Biotechnologie v lesnictví byla
aktuálním tématem celokrajské
konference
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
(EVVO). Zástupci Klubu ekologické výchovy, Lesů ČR a dalších
organizací na ní prezentovali příspěvky zaměřené na problematiku
biotechnologií, lesního hospodářství a myslivosti ve 21. století. Protože záštitu nad organizací konference převzala Střední odborná
škola Frýdek-Místek, v programu
nechyběla prohlídka prostor jejího odborného výcviku, v nichž
předvedli své dovednosti žáci oborů Zemědělec-farmář se zaměřením na lesní mechanizaci, Opravář zemědělských strojů-kovářství
a Zahradník. V rámci interaktivních workshopů si aktéři mohli
vyzkoušet nakládku dřeva pomocí hydraulické ruky, práci s lesní
vyvážecí soupravou a motorovou
pilou, manipulaci s materiálem
pomoci traktorového nakladače,
laserové měření geometrie kol
traktorů a následně i jízdu s traktorem. Svou zručnost a kreativitu
mohli uplatnit při tvorbě suchých

SLABÉ MÍSTO

INDONÉSKÁ
JEDNOTKA
HMOTNOSTI

TEPÁNÍM
ZDOBIT

ÚŘAD
(ZASTARALE)

A SICE

1. ČÁST
TAJENKY

2. ČÁST
TAJENKY

SLOVENSKY
„NADE“

ZNAČKA Č.
LETADEL

ZDE

KLESAT

ODHADOVAT
VÝSLEDEK

SONDA

JMÉNO LUKAVSKÉHO

FILIPÍNSKÁ SOPKA

ZAVAZADLO

OCHOTNĚ

KUS LEDU

ARGENTINSKÁ HRA
MAĎARSKÉ
JEZERO

SLOVENSKÝ
KRAJ

MŘÍŽKA

LEŽET
(DĚTSKY)

DŮLNÍ
PRACOVIŠTĚ

FRANCOUZ.
SOCHAŘ

PŘEDLOŽKA

ZESÍLENÝ
ZÁPOR

ESPERANT.
„BAS“

ZÁTOKA

DRUH
PAPOUŠKA

OBAL NA
CHMEL

JEDNOTKA
INFORMACE

JMÉNO SKL.
KREJČÍHO

ŠACHOVÁ
REMÍZA

PARK

PATŘÍCÍ IVĚ

SLŮVKO
POCHOPENÍ

NADÁVAT

OBDIV
(BÁSNICKY)

NÁPĚV

MUŽSKÉ
JMÉNO

TĚLNÍ
VÝMĚŠEK

KRTEK
(BÁSNICKY)

PROVÉST
ODPÁLENÍ

STRANA V
ÚČET. KNIZE

ŽENSKÉ
JMÉNO

ZAMĚSTNANCI

ZNAČKA
PŘETLAKU

CITOSLOVCE
POVZDECHU

AUTOR KNIH
O DETEKTIVU
NERO
WOLFOVI

ODBORNÉ
ČLÁNKY

NEBO
(OBECNĚ)

NÁSTRAHY
PYTLÁKŮ

NĚMECKÉ
MĚSTO

NOČNÍ PTÁK

ZNAČKA
LUTECIA

ZNAČKA
RUTHENIA

POMŮCKY:

LIHOVINA
Z RÝŽE

3. ČÁST
TAJENKY

SOŠ Frýdek-Místek před nedávnem
hostila konferenci EVVO

INZERCE

TEPRVE S CESTOVNÍMI
KANCELÁŘEMI ČLOVĚK POZNÁ, …
(DOKONČENÍ V TAJENCE).

JÍZDOU OPOTŘEBOVANÉ

PŮVODCE
DÍLA
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BASO, BOLO,
STOUT, TALI

DLOUHÁ
CHVÍLE

w w w.spor trelaxclub.cz
Tajenku křížovky se jménem a adresou zasílejte na adresu redakce: FM PATRIOT, S. K. Neumanna 1641, 738 01 Frýdek-Místek nebo na e-mail: fmpatriot@centrum.cz
nejpozději do 29. srpna. Dva výherci obdrží poukaz pro 2 osoby do sauny nebo vířivky ve Sport relax clubu Dobrá, jeden výherce získá dárkové balení vína.
Ceny poskytl Sport relax club v Dobré.
Výherci tajenky z minulého čísla jsou a vstupenky na Muzikantské žně v Místku získávají: Eva Turečková, Drahomíra Dudomaiová z Frýdku-Místku
a Pavel Bartošek z Paskova.
INZERCE

vazeb z lesního materiálu a také
mohli přičichnout k černému
umění kovářskému. V průběhu
worshopů proběhla i exkurze na
plantáži vánočních stromků.
V programu byla návštěva odloučeného pracoviště školy v Bílé,
terénní exkurze zaměřená na téma
Udržitelné hospodaření v lese, návštěva u řezbáře Františka Janošce
ze Starých Hamer nebo prohlídka
beskydského unikátu, dřevěného
kostela severského typu v Bílé.
Důležitým cílem konference bylo
navázání kontaktů mezi zástupci
škol a neziskových organizací Moravskoslezského kraje.

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Střední
průmyslová
škola, Obchodní
akademie
Jazyková
s právem státní jazykové zkoušky
Frýdek-Místek,
příspěvková
organizace,
28. říjnaa 1598,
738škola
01 Frýdek-Místek
Střední
průmyslová
škola, Obchodní
akademie
Jazyková
s právem státní jazykové zkoušky
Frýdek-Místek,
příspěvková
organizace,
28. říjnaa 1598,
738škola
01 Frýdek-Místek
tel.: 558 406 111
| ředitel: 558
406 211 |28.
skola@spsoafm.cz
| www.spsoafm.cz
Frýdek-Místek,
příspěvková
organizace,
října 1598, 738 01
Frýdek-Místek
tel.: 558 406 111 | ředitel: 558 406 211 | skola@spsoafm.cz | www.spsoafm.cz
tel.: 558 406 111 | ředitel: 558 406 211 | skola@spsoafm.cz | www.spsoafm.cz

JAZYKOVÁ
ŠKOLA
ss právem
státní
jazykové
zkoušky
JAZYKOVÁ
ŠKOLA
právem
státní
jazykové
zkoušky
JAZYKOVÁ ŠKOLA s právem státní jazykové
zkoušky
www.jazykovkafm.cz
www.jazykovkafm.cz
+420 605 486 183
www.jazykovkafm.cz
+420 605 486 183
+420 605
734 486
410 183
336
+420 734 410 336
+420 734 410 336

•
Jednoleté pomaturitní studium anglického jazyka
••
Jednoleté
pomaturitní
studium jazyka
anglického
jazyka ke státní zkoušce a ke zkoušce PET, FCE, CAE
Kurzy anglického
a německého
s přípravou
••
Jednoleté
pomaturitní
studium jazyka
anglického
jazyka ke státní zkoušce a ke zkoušce PET, FCE, CAE
Kurzy
anglického
a
německého
s
přípravou
•
Jazykové
kurzy na míru
pro firemní
vzdělávání
Tradiční
výuka
kvalita, PET,
rodilí
mluvčí,
• Jednoleté
pomaturitní
studium
anglického
jazyka ke•státní
••
Kurzy
anglického
amíru
německého
jazyka
s přípravou
zkoušce
a kea zkoušce
FCE,
CAE osobní
Jazykové
kurzy
na
pro
firemní
vzdělávání
•
Zkoušky z českého jazyka pro cizince
Jazykové
míru
pro
firemní
••
Zkoušky
zkurzy
českého
jazyka
pro
cizincevzdělávání
přístup
• Kurzy
anglického
ana
německého
jazyka
s přípravou
•
Zkoušky z českého jazyka pro cizince
• Jazykové kurzy na míru pro firemní vzdělávání
ke státní zkoušce a ke zkoušce PET, FCE, CAE
• Také španělština, francouzština a ruština

• Zkoušky z českého jazyka pro cizince
FMP 1088
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